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เอกสารแนบ 2 

นิทรรศการตำถาด ผลงานสมาชิก ALL MEMBER 

การคัดเลือกผลงานจากสมาชกิจาก 4 สมาคมวิชาชีพ และ 1 สภาสถาปนิก เพ่ือแสดงในงานสถาปนิก’ 66 

ระหวางวันอังคารท่ี 25 – วันอาทิตยท่ี 30 เมษายน 2566 ณ ชาเลนเจอรฮอลล อิมแพ็ค 

ตำถาด : Time of Togetherness 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับสมาคมมัณฑนากร แหงประเทศไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคม

สถาปนิกผังเมืองไทย และสภาสถาปนิก จัดงานสถาปนิก ’66 ในเดือนเมษายน 2566 เพื่อเปนเวทีที่จะนำเหลานักออกแบบมา

รวมตัวกันเพื่อ พูดคุย ตั้งคำถาม และชวยกันหาคำตอบและแนวทางที่มีประโยชนตอการปฏิบัติวิชาชีพทุกแขนงทั้งในปจจุบันและ

อนาคต 

เพ่ือฉลองการรวมตัวกันครั้งแรกขององคกรวิชาชีพท้ัง 5 ในปน้ีทางคณะผูจัดงานฯ จึงเลือกหัวขอในการจัดงานท่ีแสดงถึงอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรมและสังคมของคนไทย ซึ่งคือ วัฒนธรรมดานอาหาร เมื่อเราพบปะสังสรรคกันคนไทยจะรบัประทานอาหารรวมกัน ใน

ปน้ีจึงขอเชิญชวนทุกทานมารวมสนุกกับงานภายใตแนวคิด “ตำถาด : Time of Togetherness” 

สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ และสถาปนิก รวมสงผลงาน เขารวมจัดแสดงในนิทรรศการ ALL MEMBERS 

2023 ตำถาด : Time of Togetherness” แสดงถึงแนวความคิดหรือความสำคัญของการประกอบวิชาชีพ โดยมจีุดประสงคในการ

สื่อสารใหบุคคลท่ัวไปไดรบัทราบและเขาใจกระบวนการทำงานของวิชาชีพสถาปนิก รวมท้ังแสดงใหสถาปนิกรวมวิชาชีพไดเห็นแนว

ทางการออกแบบท่ีหลากหลายข้ึน 

โดยมีรายละเอียดการสงผลงานเขารวมจัดแสดงในงานสถาปนิก’66 ดังตอไปน้ี 

1. พ้ืนท่ีจัดแสดงผลงานของสมาชิก 

รูปแบบพื้นที่จัดแสดงงานไดเตรียมฐานตั้งแสดงผลงานไวเบื้องตนเปนรูปแบบที่แสดง Isometric ดานลางซึ่งอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กนอยในภายหลัง ท้ังน้ี สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯสามารถเลือกวิธีจัดแสดงผลงานไดดังน้ี 

1.1. จัดแสดงผลงานผานโมเดลหุนจำลอง หรือ วัตถุสามมิติ ซึ่งมีความสูงไมเกิน 1.00 เมตร ซึ่งอาจจะเปนงานท้ังช้ินหรือเปน

สวนใดสวนหนึ่งของงานสถาปตยกรรม รวมทั้งพิมพสวนของเนื้อหาและแนวคิดของงานออกแบบลงในฐานโมเดล ทาง

สมาคมฯ จะเตรียมฐานโมเดลแนวราบ ขนาดหนากวาง  1.20 x 1.20 เมตร 
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1.2. จัดแสดงผลงานผานโปสเตอร ซึ่งเปนประกอบดวยรูปถาย หรือภาพ render ผลงานสถาปตยกรรมรวมทั้งเนื้อหาและ

แนวความคิดในการออกแบบ ทีมงานจะเตรียมฐานสำหรับติดโปสเตอรขนาด  1.20 x 1.20 เมตร โดยออกแบบใหมี

ระนาบเอียงเพ่ือใหผูชมอานไดสะดวก ทางสมาคมฯจะจัดพิมพผลงานโปสเตอรให 

หมายเหตุ : ฐานโมเดลและฐานโปสเตอรจะจัดแบบเรียงสลับกันไป โดยมีความสูงแบบคละกันตั้งแต 0.50, 0.65 และ 

0.75 เมตร เพ่ือใหมีลักษณะข้ึน ๆ ลง ๆ เปนลักษณะ contour 
 

 

 

** ทางสมาคมฯใหพื้นที่จัดแสดงรายละ 1 ยูนิต หากตองการพื้นที่เพิ่มเติม สามารถแจงความ

ประสงค สามารถเพิ่มไดจำนวน 3 ยูนิต โดยมีคาใชจายเพิ่มเติม ยูนิตละ 1,200 บาท (รวมทั้งหมด

ไมเกิน 4 ยูนิต) ** 

 

 
 



Page 3 of 5 
 
 

 
เอกสารแนบ 2 

2. การคัดเลือกผลงานและเกณฑการพิจารณา 

2.1 การคัดเลือกผลงาน จะพิจารณาโดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดแก 

• คุณจีรเวช หงสกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท ไอดิน สตูดิโอ จำกัด 

• คุณธนพงศ วิชคำหาญ กรรมการผูจัดการ บริษัท ไอวิว ดีไซน สตูดิโอ จำกัด 

• อ.ดร. อภิพรรณ บริสุทธ์ิ อาจารยประจำคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2.2 พิจารณาจากผลงานของสมาชิกสมาคมฯ ท่ีนำเสนอถึงแนวความคิดหรือความสำคัญของการประกอบวิชาชีพ  

หมายเหตุ : ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ขอสสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่ไมสามารถจัดแสดงไดออก สำหรับ

ผลงานที่มีรูปแบบ รายละเอียด และขนาดไมตรงตามขอกำหนดของการแสดง ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ถือ

เปนท่ีสิ้นสุด 

3. การจัดสงผลงานเขาเพ่ือรวมคัดเลือก 

3.1 จัดสงขอมูลของผลงานท่ีจะนำมาจัดแสดง ไดท่ี อีเมล info.asamember@gmail.com 

3.2 Upload ผลงานเปนไฟลนามสกุล .zip โดยตั้งช่ือดวย ID Project ซึ่งภายในไฟลตองประกอบไปดวย 

• ขอมูลสรุปโครงการ แสดงผลงานออกแบบ จะเปนงานท่ีสรางจริงหรือเปนแนวคิดก็ได ใหเห็นภาพชัดเจน โดย

แสดงผาน Plan, Section, Elevation, Perspective, หรือ Isometric พรอมคำอธิบายที ่มาของผลงาน 

ความยาวไมเกิน 100 คำ และแผนภาพ แนวคิด (Diagram) รายละเอียดวัสดุ และ ขนาดหุนจำลองที่ชัดเจน 

(กวาง x ยาว x สูง) และแจงใหชัดเจน กำหนดสงไฟลเปน PDF จำนวน 1 ไฟล (ไมจำกัดจำนวนหนา) มีขนาด

ไฟลไมเกิน 5MB 

• ขอมูลเพื่อนำผลงานแสดงใน http://www.asaexpo.org แนบรูปภาพผลงาน ในรูปแบบไฟลดิจิตอล ขนาด

ไมเกิน 1920 x 1080 pixel จำนวนไมเกิน 5 รูป ซึ่งสามารถเปนรูปที่แสดงถึงทัศนียภาพ (Perspective) / 

Drawing / Diagram ท้ังน้ีเมื่อผลงานของทานผานกระบวนการพิจารณาแลว ทาง  ASA จะนำขอมูลมาแสดง

ใน Website (เมื่อ Upload ผลงานแลว สามารถตรวจสอบสถานะ การสงผลงานไดบนหนา Website) 

4. การประกาศผล 

ผลงานท่ีผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทางทีมงานจะติดตอกลบัเพ่ือแจงใหสมาชิกทราบอีกครั้งตามกำหนดการ 
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 กำหนดการ 

4.1 จัดสงใบตอบรับลงทะเบียนเขารวมคัดเลือกผลงาน ภายในวันศุกรท่ี 24 มีนาคม 2566 

4.2 วันสุดทายของการสงผลงานเพ่ือรวมคัดเลือก ภายในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2566 

4.3 แจงผลการคัดเลือกผลงาน ภายในวันจันทรท่ี 10 เมษายน 2566 

4.4 ติดตั้งผลงาน วันจันทรท่ี 24 เมษายน 2566 เวลา 10:00 – 21:00 น. 

หมายเหตุ : หากตองการติดตั้งผลงานดวยตนเอง สามารถแจงความประสงคมายัง Email : info.asamember@gmail.com 

เพื่อขอรับบัตรเขาติดตั้งงาน ในวันจันทรที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10:00 – 21:00 น. ขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาตใหเขาติดตั้ง

ผลงานในชวงระหวางแสดงผลงาน  

• หากตองการใหสมาคมฯ เปนผูติดตั้งผลงานให สามารถจัดสงผลงาน มายังสมาคมสถาปนิกสยามฯ เลขที่ 248/1 

ซอยศูนยวิจัย 4 ถ.พระรามท่ี 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ไดตั้งแตวันจันทรที ่ 10 – วัน

พฤหัสบดีที ่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10:00 – 16:00 น. โดยติดตอ คุณปวันรัศมิ์ (ตู) 088-619-4662 อีเมล 

info.asamember@gmail.com หรือ คุณธีรรัตน แกวใจกลา โทร. 089-171-1795 
 

4.5 จัดแสดงผลงาน   วันอังคารท่ี 25 – วันอาทิตยท่ี 30 เมษายน 2566 

4.6 เก็บผลงานคืน   วันอาทิตยท่ี 30 เมษายน 2566 เวลา 20:00 น. 

หมายเหตุ : หากไมสามารถมารับกลับคืนไดในวันดังกลาว โปรดแจงลวงหนากอนวันติดตั ้ง ไดที ่ โดยติดตอ       

ค ุณปวันรัศม ิ ์  (ต ู  ) 088-619-4662  อ ีเมล info.asamember@gmail.com หร ือ ค ุณธีรร ัตน แกวใจกลา             

โทร 089-171-1795 เพื ่อขอรับผลงานคืนไดที ่ สมาคมสถาปนิกสยามฯ ตั ้งแตวันอังคารที่ 2 - วันศุกรที ่ 26 

พฤษภาคม 2566 

5. ผูมีสิทธิ์สงผลงาน 

            สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ขอสงวนสิทธิในการสงผลงานเพื่อเขารวมแสดงงานในนิทรรศการ 

เฉพาะสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมมัณฑณากรแหงประเทศไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศ

ไทย สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และสภาสถาปนิก เทานั้น และในการลงทะเบียนเพื่อสงผลงานไดกำหนดใหสมาชิกระบุ

อยางชัดเจนวามีความประสงคเขารวมในนามสมาชิกประเภทนิติบุคคล หรือประเภทบุคคล ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ 

ดังนั้นในการสงผลงานขั้นสุดทายที่นำไปจัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการ หรือในเว็บไซต ขอใหสมาชิกแสดงชื่อเจาของผลงานให
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ตรงกับประเภทของสมาชิกภาพ หากตรวจพบภายหลังวาสถานภาพความเปนสมาชิกไมตรงกับช่ือเจาของผลงานท่ีปรากฏบน

ชิ้นงาน ทางคณะกรรรมการจัดงานมีเอกสิทธ์ิในการพิจารณาใหเจาของผลงานชิ้นนั้นๆ ปรับแกไขขอมูลใหถูกตอง หรือเพิก

ถอนสิทธ์ิในการเขารวมแสดงผลงานในงานสถาปนิกครั้งน้ี ท้ังน้ีเพ่ือความเปนธรรมแกสมาชิกทุกประเภท 

            สำหรับผูท่ีสนใจสงผลงานเขารวมแสดง สามารถสมัครเปนสมาชิกสมาสถาปนิกสยามฯ หรือตออายุสมาชิกไดโดยไม

มีคาใชจาย สำหรับการสมัครเขารวมงานสถาปนิกป 2566 เทาน้ัน โดยสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี www.asa.or.th หรือ

สอบถามรายละเอ ียดได  ท่ี  ฝ ายทะเบ ียน โทร.02 -319 -6555 ต อ 113 หร ือ Line ID : @asaline หร ือ Email: 

asa.ratirat@gmail.com 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี : คุณธีรรัตน แกวใจกลา โทร. 089-171-1795 อีเมล : asa.theerarat@gmail.com หรือ       

คุณณภัทร สักกามาตย โทร. 084-656-9084 อีเมล : asa.naputts@gmail.com หรือ คุณปวันรัศมิ์ (ตู) 088-619-4662 

อีเมล sk@d-63.com หรือ info.asamember@gmail.com 


